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Inleiding
(door: R. van Oevelen, rector)

Het schoolleven begint trekjes te krijgen van het pre-coronatijdperk. Excursies 
en feestjes gaan weer door en het aantal coronagerelateerde afwezigen neemt 
af. Om dit alles te vieren zijn we op woensdag 13 april met de hele school naar 
de Efteling geweest, gewoon iets leuks, om te markeren dat we weer  ‘naar 
buiten kunnen’ en als afsluiting van een periode.
We hebben wel een periode gehad waarin de afwezigheid van leerlingen 
een stuk hoger lag dan normaal. Dientengevolge zijn er ook heel wat toetsen 
gemist. Zou u met uw zoon of dochter nog eens kunnen kijken of hij of zij 
initiatieven qua inhalen moet nemen? Uiteraard zitten wij er van onze kant 
ook achteraan, maar in het kader van ‘samen doen we het beter’ zou dat wel 
helpen.
Na het vertrek van Geert-Jan Putmans, conrector vwo, hebben wij intern de 
taken verdeeld. Inmiddels weten we dat mw. Susanne van de Koevering , nu 
werkend op het Stanislas College, zijn taken gaat overnemen. Susanne begint 
op 1 mei aan haar nieuwe avontuur. Hieronder stelt zij zich aan u voor.
We gaan langzaamaan richting het einde van het schooljaar. En net als in 
de voetbalcompetitie worden in de laatste weken de prijzen en punten 
verdeeld, staat er per toets of wedstrijd meer spanning op dan normaal. Dat 
geldt natuurlijk helemaal voor onze eindexamenkandidaten, maar, in mindere 
mate, ook voor onze andere leerlingen. Ik hoop dat iedereen goed scoort de 
komende periode, zodat we allemaal als kampioenen de vakantie in kunnen 
gaan. 

Even voorstellen 
(door: S. van de Koevering, toekomstig conrector 2 t/m 6 vwo)

Dag allemaal!
Mijn naam is Susanne van de Koevering en na de meivakantie ga ik van start als 
conrector vwo op Christelijk College De Populier. Tot en met de zomervakantie 
zal ik mij in de eerste plaats richten op klas 2, 3 en 4 vwo. Na de zomervakantie 
zal ik ook 5 en 6 vwo onder mijn hoede nemen. 
Ik ben 48 jaar, ik woon in Den Haag en ik heb twee dochters van 13 en 15. Na 18 
jaar met veel plezier werkzaam te zijn geweest op het Gymnasium Haganum in 
Den Haag als docent Frans, afdelingsleider en coördinator internationalisering, 
heb ik vorig jaar besloten om de schoolleidersopleiding te gaan volgen. Ik denk 
dat ik met mijn gymnasiale ervaring (naast het Haganum heb ik ook gewerkt 
op Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther en op het Stedelijk Gymnasium 
in Leiden) een waardevolle bijdrage kan leveren aan de vwo-afdeling op De 
Populier. 
Ik vind het ontzettend belangrijk dat kinderen goed onderwijs krijgen en ik wil 
mij hier graag voor in zetten. Hierbij hoort uiteraard ook een goed contact met 
de ouders. Ik zie er naar uit om met u kennis te maken in de komende tijd!

Op weg naar de Efteling op woensdag 13 
april.

Susanne van de Koevering, conrector VWO

De rector, Rob van Oevelen, tijdens de actie 
‘Tekenen voor Vrede’. 
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Op weg naar de eindexamens

Loslaten
(door: M. Sturing, conrector 4 t/m 6 vwo en 5 havo )

Het inhalen van het inhalen ligt achter ons. De examendossiers zijn compleet 
en worden voor de meivakantie uitgewisseld met de Inspectie. En dan begint 
voor ons het grote loslaten. Ons werk zit er namelijk op. Tijdens de twee weken 
meivakantie gaan veel leerlingen zelfstandig aan de slag. Geen docent in 
de buurt die feedback of een aanwijzing geeft. Hooguit een mobiel binnen 
handbereik of moeder die zegt: ‘Moet je niet eens beginnen?’.
Het is voor ouders en docenten een lastige periode. We hebben ons er steeds 
minder mee bemoeid. Of het werd ons duidelijk gemaakt dat we ons er niet 
mee moesten bemoeien. ‘Ik ben 18 hoor, dat bepaal ik zelf wel!’ Maar in de 
komende drie weken kan een flinke inspanning best veel opleveren. U en 
ik weten dat, vertellen dat en komen dan ook nog met voorbeelden uit de 
eigen praktijk. Maar dat is vaak aan dovemansoren gericht. En dat begrijp 
ik ook nog. Ons werk zit er namelijk erop. We hebben geprobeerd om ze in 
deze ingewikkelde periode van lockdowns, online- en hybrideonderwijs zo 
goed mogelijk te begeleiden naar zelfstandigheid met als kers op de taart 
een diploma. Deze laatste weken moeten én willen ze zelf inrichten. Ze willen 
zelf keuzes maken. Wij, ouders en school kunnen daarbij helpen als er om 
gevraagd wordt. Onze rol is bijna uitgespeeld en uw rol wordt steeds kleiner. 
Ze zijn bijna klaar voor de volgende stap.
Heel veel succes en sterkte gewenst in deze bijzondere periode.

Planning examen 2022

Eindexamen gedaan.... en dan?
(door: D. Tissink, decaan havo) 

De handtekeningen van docent en leerling zelf zijn gezet, er is geen weg terug, 
met dít resultaat gaat de leerling binnenkort het Centraal Examen (CE) in. De 
cijfers die dan worden behaald, vormen de helft van het uiteindelijke resultaat. 
Spannend! Maar dat is niet de enige bal die de examenkandidaten hoog 
moeten houden: er komt ook een fase na het examen, na de zomervakantie. 
Wat gaan we dan doen? 

Schooluitje Efteling

Handtekeningenmuur mavogebouw is ge-
reed gemaakt voor de eindexamenleerlingen. 

Examengala in ‘t Paard

Examengala in ‘t Paard
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De meeste leerlingen hebben zich aangemeld voor een vervolg in het 
Middelbaar Beroeps Onderwijs, Hoger Onderwijs (mbo, hbo of universiteit) 
of maken de overstap naar de havo of het vwo. Toch zijn er ook heel wat 
leerlingen die gekozen hebben voor een tussenjaar. Als je dan vraagt naar 
het waarom van die keuze, springen er eigenlijk drie redenen uit: 1. Afstand 
nemen en reizen; 2. De tijd nemen om zich (nog) beter te oriënteren op een 
vervolgopleiding; 3. Werken.
In 2023/2024 keert het systeem van de basisbeurs weer terug en lost daarmee 
het leenstelsel af. Hoe dan ook, eerst maar eens examen doen en slagen! 

Personalia
(door: K. Janse, conrector) 

In de vorige Ouderbrief vertelde ik dat enkele dames met zwangerschapsverlof 
gingen. Inmiddels hebben zij allen gezinsuitbreiding gekregen.
De leden van de sectie geschiedenis zijn zo goed op elkaar ingespeeld dat  
de dames Houben en Lindemans op dezelfde dag moeder werden. Anouk 
Houben beviel van zoon Alexander en Sandra Lindemans van zoon Sven.
Afgelopen week werd Esmée Hegge, docente Nederlands voor de tweede 
maal moeder, dit keer van een dochter die de naam Maxime kreeg.
Onze classicus Jochem Wouda werd voor de tweede maal vader. Zijn gezin 
werd uitgebreid met zoon Fedde.
Zowel dit schooljaar als het volgende verwachten we nog meer Populierbaby’s.
Helaas gaat het momenteel niet goed met de heer Kaplan, docent biologie 
in klas 3 mavo. Onze collega Per-Ivar Kloen is inmiddels begonnen met de 
vervanging van zijn lessen.
We zijn blij dat het beter gaat met docente wiskunde mevrouw Spoor. Zij is 
gestart in een eerste klas (B1A). Na de meivakantie neemt zij ook de lessen in 
een andere eerste klas (B1D) weer voor haar rekening.
Ook mevrouw Van der Stel kan gelukkig weer lessen gaan geven. Zij start na de 
meivakantie in 4 vwo (V4A en V4B). 
Mevrouw Den Dunnen, docente scheikunde, keert na de meivakantie terug 
van haar verlof. We bedanken dan de heer Liefkes voor zijn inzet voor De Popu-
lier.

Aanmeldingen brugklas 
(door: C. Dekkers, conrector 1 en 2 mavo/havo)
 

Op donderdag 7 april hebben aankomende brugklassers bericht gekregen 
dat ze geplaatst zijn op De Populier. Ze hebben ruim anderhalve maand op dit 
bericht moeten wachten. De opluchting en blijdschap onder de huidige groep 
8 leerlingen was die dag groot. Het is natuurlijk reuze fijn als je geplaatst bent 
op de school van je eerste keuze!
Op vrijdag 8 april konden ouders en leerlingen langskomen op school om de 
inschrijving definitief te maken. Een van onze toekomstige brugklasleerlingen 

Examengala in ‘t Paard

Maxime Hegge, dochter van Esmée Hegge, 
docente Nederlands.

Fedde Wouda, zoon van Jochem Wouda, 
docent klassieke talen.

Brugklasleerlingen in de gang van het 
lyceum tijdens de pauze.
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besloot zelf langs te komen op de mavo locatie met de benodigde papieren. 
Met een envelop in de hand, het inschrijfformulier en de stroomkeuze staat ze 
voor me. Nu nog een basisschoolmeisje met rode wangen en twee vlechten. 
Ze zegt: “Ik vond het zo spannend maar ik ben zo blij dat ik op De Populier kan 
starten!” Ik vraag haar of er ook vriendinnetjes naar De Populier komen, dan kan 
ik ze samen in een klas plaatsen. “ Nee, ik ga verhuizen naar Den Haag, ik ben de 
enige van mijn basisschool die hiernaar toe komt.”  Dit lijkt mij reuzespannend 
en ik vraag haar of zij dat ook vindt, waarop ze antwoordt: “Nee, ik vind het juist 
heerlijk. Een nieuwe start. Ik kan niet wachten!”  Ze straalt en huppelt bijna het 
gebouw uit. 
De komende maanden zullen wij ons klaarmaken om de nieuwe lichting 
populierleerlingen te ontvangen die vol verwachting staat te trappelen om de 
schoolcarrière bij ons te starten. Ook wij kunnen niet wachten!
 
  

Leerlingactiviteiten

Tekenen voor de vrede
(door: Maartje Bahnmüller, atheneum 3)
 
Op 16 maart hebben leerlingen van het lyceum en de mavo getekend voor 
vrede in Oekraïne. De leerlingen hebben de mavo en het lyceum met elkaar 
verbonden door op de stoepen die beide gebouwen met elkaar verbinden 
een lange reeks gekleurde tekeningen te maken. Hiervoor werden niet alleen 
de kleuren blauw en geel gebruikt, maar ook heel veel andere kleuren, die 
samen mooie kunstwerken vormden. En dit wel over een lengte van zo’n 850 
meter! 
Met deze actie wilden we als school laten zien dat onze harten uitgaan naar 
alle slachtoffers en betrokkenen van en bij de oorlog tussen Rusland en Oekra-
ine. Voor deze actie konden mensen doneren voor giro555 per tekening of per 
meter. 
Wij kunnen trots zeggen dat wij met deze actie een uitstekend bedrag bij 
elkaar hebben gehaald: namelijk 3863 euro.
Wij hebben gezien dat de leerlingen er veel plezier in hebben gehad en dan is 
het ook heel mooi dat het voor een goed doel was!

Podium Bovenbouw & Podium Populier
(door: M. Greeven, docent Frans) 

Na twee jaar zonder podiumoptredens van onze leerlingen, beseften we 
afgelopen maand pas goed wat we al die tijd gemist hebben! Zowel tijdens 
Podium Populier als tijdens Podium Bovenbouw swingden we de pan uit en 
dat was voor iedereen genieten! Leerlingen uit alle leerlagen beklommen op 
16 en 17 maart tijdens de grote pauze het podium waar zij hun muzikaliteit 
met de hele school deelden. ‘s Avonds werd het podium vervolgens bestegen 
door onze eindexamenleerlingen kunst muziek (kumu) die hun  

Brugklasleerlingen genieten van optredens 
tijdens Podium Populier.

Leerlingen in actie voor ‘Tekenen voor Vrede’.

Brugklasleerlingen tonen hun tekeningen 
voor de actie ‘Tekenen voor Vrede’.

Leerlingen zingen het lied ‘Over de muur’ 
tijdens Podium Bovenbouw
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praktijkgedeelte afrondden met Podium Bovenbouw. In de prachtig verlichte 
aula brachten de leerlingen liedjes ten gehore als Havana, Let it be, Ik wil 
dansen, Torna a casa, Ik heb een heel zwaar leven en Over de muur, terwijl 
de leerlingen van kunst beeldend (kubv) hun meesterwerken toonden in de 
aangrenzende gymzaal die was omgetoverd tot expositieruimte. Foto’s van de 
kunstwerken én van de optredens zijn nog altijd te bewonderen op onze site!

Voorstelling Hip Hop Hooray
(door: M. Greeven, docent Frans)

Woensdag 6 april stond voor alle leerlingen uit klas 2 in het teken van de rap 
en de hiphop. De rappers Jermaine Berkhoudt en Guus van der Steen trokken 
onze leerlingen uit hun stoel en namen ze in de aula mee op ontdekkingstocht 
door de wereld van de twee muziekstijlen. Aan de hand van allerlei liedjes en 
praktijkopdrachtjes leerden de leerlingen over de onstaansgeschiedenis van 
de rap en de hiphopmuziek. Meer lezen? Kijk op onze site. 

 
Musical Metamorfosen
(door: Catherina Postuma, gymnasium 2) 
 
De musical die dit jaar opgevoerd werd, heet Metamorfosen, gebaseerd op 
het boek van de Romeinse dichter Ovidius waarin hij het leven schetst van 
de klassieke goden, stervelingen en andere mythische figuren die telkens 
een dramatische gedaantewisseling -metamorfose- ondergaan. Het was dit 
jaar een heel speciale musical, want de voorstelling bestond uit verschillende 
stukken die overal in de school werden opgevoerd. Het allereerste stuk werd 
gespeeld in de aula, waarna de bezoekers van de voorstelling in groepjes naar 
verschillende lokalen begeleid werden waar vervolgens een nieuw stuk werd 
opgevoerd. Dit was echt een unieke en leuke ervaring! We hebben in lokaal 
202 een bezoekje aan de hel gebracht, in lokaal 103 popcorn naar een cycloop 
gegooid en in de kantine mochten we een wedstrijd bijwonen. We hebben 
erg genoten en veel plezier gehad.

Examengala ‘t Paard
(door: Naomi Tom, havo 5) 
 
Op dinsdagvond 12 april was het tijd voor het eindexamenfeest. Het was een 
ontzettend leuk feest. Na 2 jaar mochten we eindelijk weer iets doen met z’n 
allen. Alle eindexamenleerlingen kwamen in hun leukste outfit naar Het Paard. 
Iedereen was aan het genieten. We hebben gedansd, gelachen en meege-
zongen. Aan het eind werden er verzoeknummers gedraaid, daar hebben we 
volop gebruik van gemaakt. Het was een geslaagde avond!

Leerlingen tonen hun werk tijdens Podium 
Bovenbouw

Voorstelling Hip Hop Hooray klas 2

Een scène uit de voorstelling Metamorfosen: 
Narcissus wordt verliefd op zijn spiegelbeeld

Examengala in ‘t Paard
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Verkeersles door TeamAlert
(door: M. Greeven, docent Frans)

Weet u hoeveel jongeren er in 2020 overleden zijn door een verkeersongeluk? 
Maar liefst drie volle klassen! Heftig, toch? Om deze reden heeft TeamAlert de 
leerlingen uit de eerste klas die de Basisstroom volgen op donderdag 14 april 
uitgedaagd om betere keuzes te maken in het verkeer. Aan de hand van allerlei 
voorbeelden en opdrachten konden de leerlingen met eigen ogen zien en 
ervaren dat bijvoorbeeld rijden met alcohol op of met een telefoon in je hand 
voor veel ongelukken zorgt. Nu hopen dat de telefoon onderweg in de tas 
blijft en Bob een goede vriend blijft die er tijdens het uitgaan voor zorgt dat er 
geen ongelukken gebeuren.

Paasviering
(door: S. Peters, docent godsdienst)

Op donderdag 14 april vierden wij op De Populier Pasen. Traditioneel is dit een 
moment op De Populier om samen te komen rondom het thema van hoop. 
Dit jaar was het thema ‘Mending the World’. 
Nu corona minder heftig in het rond grijpt, konden wij ook als school weer in 
grotere groepen in de aula (lyceum) en op de grote trap (mavo) samenkomen. 
Het heeft iets heel bijzonders om met zoveel leerlingen samen stil te staan bij 
het paasverhaal. 
Ondanks al het geraas en gedonder in de wereld, staan we hand in hand bij 
wat we mogen hopen. Deze keer stonden we allereerst stil bij de situatie in 
Oekraïne. Zowel docenten als leerlingen leverden bijdragen. Zo probeerden 
we als school betrokken te zijn bij wat er nu aan de hand is in de wereld. 

Efteling
(door: leerlingen uit klas havo 3)

Woensdag 13 april gingen we naar de Efteling met de hele school. We moesten 
om 8.30 uur verzamelen op een parkeerplaats. Daar stonden maar liefst 25 bus-
sen voor ons klaar! Onze bus vertrok om 9.00 uur. De reis verliep prima. Eenmaal 
aangekomen in de Efteling konden we direct doorlopen en waren we helemaal 
vrij om de attracties te bezoeken die we wilden. 
We zijn in verschillende attracties gegaan. Sommige waren eng, andere juist 
superleuk of mooi. Af en toe dook er een leraar op die dan ook op de eerste 
rij wilde zitten van de Baron of de python. Dat was grappig! Soms waren de 
wachtrijen wat lang, dat was best vervelend. 
Rond 18.00 uur gingen we eten. Daarna gingen we verzamelen. Het was nog 
even spannend omdat er iemand te laat was en de bus ging bijna zonder haar 
weg! Gelukkig was ze net op tijd en kon iedereen mee. Rond half 9 waren we 
weer bij de parkeerplaats. De volgende dag moesten we gewoon weer naar 
school. Iedereen zat met z’n gedachten nog in droomvlucht of in de achtbaan. 
Het was een dag om nog lang aan terug te denken!

Leerlingen van de basisstroom krijgen  
verkeersles van TeamAlert.

Paasviering lyceum

Paasviering mavo

Schooluitje Efteling



De volgende ouderbief ontvangt u rond 13 juli 2022. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u een bericht sturen naar: ouderbrief@depopulier.nl
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   Bezoek ook onze website: www.depopulier.nl
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Prettige meivakantie!

mailto:ouderbief%40depopulier.nl?subject=
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